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   अॅना ही एक र्रीब तरुण मलुर्ी होती. नतला सुुंदर सुुंदर 
पोशाि शशवायला आखण भरतकाम करायला आवडत असे.  

नतला आपल्या आई आखण बहहणीसाठी सुुंदर एप्रन तसेच 
वडील आखण भावासाठी सुुंदर शर्ग शशवण्याव्यनतररक्त आणिी 
दसुरे काम करायला आवडत नसे.  

   पण एकदा शहरातील श्रीमुंत स्त्रियाुंनी अॅनाच्या 
कौशल्याववषयी ऐकल.े तयाुंनी अॅनाला भरपरू पसेै देऊ केले 
आखण तयाुंच्या अपेके्षनसुारच पोशाि शशवायची अर् घातली. 
अॅना हदवसरात्र अथक काम करू लार्ली. यामळेु अॅनाच्या 
घरात सबुत्ता आली. पण नतच्या आयषु्यातील आनुंद मात्र 
हरवला.   
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  ऑस्त्ररिया देशातील साल्झबर्ग नावाच्या शहरात अॅना नावाची 
एक र्रीब मलुर्ी राहात असे. नतला सुुंदर सुुंदर पोशाि 
शशवायला आखण भरतकाम करायला आवडत असे.  



  हहवाळ्यात हहमवषागव सरुू झाला आखण खिडकयाुंवर बर्ग  जमा 
झाला की अॅना आपल्या आईच्या आखण बहहणीच्या पोशािाुंवर 
तसेच वडडलाुंच्या आखण भावाच्या पोशािाुंवर र्डद रुंर्ीत रु्लाुंची 
आखण पानाुंची नक्षी शशवत असे.  



  उन्हाळ्याच्या हदवसाुंत अॅना आपल्या बारे्त 
शशवणकाम करत बसे. तेव्हा नतची शमत्रमुंडळी आखण 
शजेारीपाजारी मदु्दाम थाुंबनू नतने शशवलेल्या पोशािाुंची 
प्रशुंसा करत.   



  एके हदवशी सरदाराची पत्नी आपल्या बग्र्ीतून नतथे आली.  
“त ूमाझ्यासाठी पोशाि शशवशील का?” नतने अॅनाला ववचारले. 
     अॅनाच्या वडडलाुंनी सरदाराच्या पत्नीला झकूुन अशभवादन केले.  
  अॅनाची आई म्हणाली, “नककीच बाईसाहेब, आमची मलुर्ी 
तुमच्यासाठी सुुंदर पोशाि शशवनू देईल.” 



  मर् शशलेदाराच्या पत्नीने अॅनाच्या शशवणकौशल्याबद्दल ऐकल े
आखण तीसदु्धा पोशाि शशवनू घेण्यासाठी आली.  

  नुंतर उमरावाची पत्नी आली, तयामार्ोमार् एका मोठ्या 
व्यापाऱ्याची पत्नी आखण मलुी आल्या.  

  या सर्ळ्या स्त्रियाुंनी अॅनाला तयाुंच ेपोशाि शशवनू 
देण्यासाठी भरपरू पसेै हदले.  

  “तुमच ेिपू िपू आभार,” अॅनाच ेआईवडील तयाुंना म्हणाले. 
तयाुंना अॅनाववषयी र्वग वारू् लार्ला.  
  तयाुंनी शजेाऱ्याुंकड ेअॅनाववषयी बढाया मारायला सरुुवात 
केली, “लवकरच अॅना साल्झबर्गच्या सर्ळ्या श्रीमुंत स्त्रियाुंसाठी 
सुुंदर सुुंदर पोशाि शशवणार आहे!” 



  तया सवग स्त्रियाुंच ेपोशाि शशवनू तयार झाले. पोशाि अुंर्ावर 
चढवनू स्त्रिया बारे्त फर्रायला रे्ल्या.  
  सरदाराच्या पत्नीने शशलेदाराच्या पत्नीला पाहहले आखण नतचा 
जळर्ळार् झाला. नतच्या मनात आले, “शशलेदाराच्या पत्नीच्या 
पोशािावर माझ्या पोशािापेक्षा जारत रु्लुं!”  
  उमरावाच्या पत्नीला व्यापाऱ्याच्या पत्नी आखण मलुीुंच्या 
पोशािाुंवर जारत नक्षी हदसली.  

  सरदाराच्या पत्नीच्या पोशािावर जारत झालर पाहून 
व्यापाऱ्याच्या पत्नीच्या कपाळावर आठ्या पडल्या.  
  शशलेदाराच्या पत्नीला इतर सवाांच ेपोशाि आपल्या पोशािापेक्षा 
सरस आहेत, असे वारू् लार्ले.  
  सवग स्त्रियाुंना एकमेकीुंचा मतसर वारू् लार्ला.  





  सवग स्त्रिया आपापल्या पोशािावर नाराज झाल्या. तया पनु्हा 
अॅनाकड ेपरतल्या.  
  सरदाराची पत्नी म्हणाली, “मी तुला शशलेदाराच्या पत्नीपेक्षा 
जारत पसेै देते. त ूमाझ्या पोशािावर जारत रु्लुं आखण झालर 
लाव.”  
  उमरावाची पत्नी म्हणाली, “मी तुला व्यापाऱ्याच्या पत्नीपेक्षा 
दपु्पर् पसेै देत.े त ूमाझ्या पोशािावर जारत नक्षी काढ.” 
  शशलेदाराची पत्नी म्हणाली, “मी तुला बाकीच्या स्त्रियाुंपेक्षा 
नतप्पर् पसेै देते. तू माझ्या पोशािावर जारत चाुंदण्या लाव.” 

  “माझ्या पतीने हदलेले हे सारे पसेै घेऊन र्ाक,” व्यापाऱ्याची 
पत्नी म्हणाली, “ आखण मला याच्यापेक्षा सुुंदर पोशाि बनव. 
तयावर िपू रु्लुं, झालर आखण चाुंदण्या असतील.”  
  “आम्हालासदु्धा!” व्यापाऱ्याच्या मलुी एका सरुात म्हणाल्या. 
  अॅनाच्या आईबाबाुंनी सवग स्त्रियाुंना वाकून अशभवादन केले आखण 
तयाुंना म्हणाले, “का नाही, बाईसाहेब! अॅना तुम्हा सर्ळ्याुंसाठी 
याच्यापेक्षा सुुंदर पोशाि शशवनू देईल ” 



  “अर्ुं आई, सरदाराच्या पत्नीच्या पोशािावर रु्लुं शशवत 
बसण्यातच माझा ननम्मा हदवस जाईल. मर् मी तुझ्यासाठी एप्रन 
कधी शशव?ू” अॅना शाुंतपणे म्हणाली. 
  “मला नव्या एप्रनची र्रज नाही अॅना,” आई हसत म्हणाली.  

  “बाबा, माझा उरलेला ननम्मा हदवस उमरावाच्या पत्नीच्या 
पोशािावर रु्लुं आखण चाुंदण्या शशवण्यात ननघनू जाईल. मर् 
तुम्हाला नवा शर्ग कधी शशव?ू” अॅनान ेववचारले.  

  “हठकाय बेर्ा,” बाबा म्हणाले.  
  मर् आईबाबा दोघे तया धननक स्त्रियाुंनी हदलेले पसै ैमोजण्यात 
र्कग  झाले.  
  पण अॅनाची भावुंड ेमात्र हहरमसुली. अॅनाला आपल्यासाठी सुुंदर 
पोशाि शशवायला आता वेळ शमळणार नाही, हे तयाुंना कळून 
चकुले.  



  अॅनाने भरपरू मेहनत घेऊनही तया धननक स्त्रियाुंच ेसमाधान 
झाले नाही.  
  “आणिी रु्लुं हवीत यावर,” सरदाराची पत्नी ओरडली. 
  “आणिी नक्षी हवी यावर,” उमरावाची पत्नी म्हणाली.  
  “आणिी चाुंदण्या हव्यात यावर,” शशलेदाराची पत्नी म्हणाली. 
  “आणिी झालर हवी यावर,” व्यापाऱ्याची पत्नी म्हणाली.     
  “आणिी बर्णुं हवीत यावर,” मलुी फकुं चाळल्या.  
  “पण बाईसाहेब, आधीच िूप भरतकाम केलुंय मी तुमच्या 
पोशािाुंवर. आणिी केलुं तर पोशाि जड होतील आखण सुुंदरसदु्धा 
हदसणार नाहीत,” अॅनाने तयाुंना समजावले.   

  पण तया स्त्रिया नतच ेकाही ऐकण्याच्या मनस्त्ररथतीत नव्हतया. 
  “मला पाहहजे तसुं शशवनू दे,” सर्ळ्या नतच्यावर ओरडून 
आपापल्या बग्र्ीत बसनू ननघनू रे्ल्या.  



  एके हदवशी अॅनाला राजवाड्यातून बोलावणे आले.  
  राणी िुशीत बोल ूलार्ली, “माझा राजपतु्र मलुर्ा परदेशातले दौरे 
आर्पनू परततोय. तयावेळी मला घालायला सुुंदर पोशाि हवाय. हा 
पोशाि तलम रेशमी कापडाचा असेल, तयावर भरपरू नक्षी असेल, 
रु्लुं असतील, चाुंदण्या असतील, झालर असतील. तो जर्ातला 
सर्ळ्यात सुुंदर पोशाि असेल.”  
  सवाांनी माना झकुवनू राणीला अशभवादन केले.  



  “अॅना राणीसाठी नवा पोशाि बनवतेय,” नतची आई 
शजेारीपाजारी साुंर्ू लार्ली.  
  “मला पवूीसारिी मजा येत नाहीए शशवणकामात,” उसासा 
र्ाकत अॅना नतच्या भावुंडाुंना म्हणाली. ती िूप दमनू रे्ली होती.  
पण भरपरू रु्लुं, नक्षी, चाुंदण्या शशवायच ेकाम बाकी होते. 
नतच्या बोर्ाुंना इजा झाली होती. पण नतला बर्णुं आखण झालर 
लावायच ेकाम लवकर उरकायच ेहोते. नतच ेडोळे दिु ूलार्ले 
होत.े पण राणीचा पोशाि शशवनू पणूग करणे महत्त्वाच ेहोत.े नतची 
भावुंड ेनतला मदत करायचा प्रयत्न करू लार्ली. पण तेवढे परेुसे 
नव्हत.े  



  अॅना काम करता करताच झोपी जाऊ लार्ली. मर् एिादे बर्ण 
हरव ूलार्ले, एिादे रू्ल फकुं वा चाुंदणी शशवायला ती ववसरू 
लार्ली.  
  “बघा तरी माझ्या छकुलीकड.े मला राणीचा पोशाि बनवता 
आला असता तर फकती बरुं झालुं असतुं. पण माझ्याकड े
अॅनासारिुं कौशल्य नाही,” अॅनाची आई बाबाुंकड ेकुजबजुली.  

  अॅनाला रवप्न पडले. तयात धननक स्त्रिया मोठमोठ्याने ओरडत 
होतया.  

  “आणिी! आणिी!” 

  “लवकर! लवकर!” 

  “अजून! अजून!” 



  तया रात्री राजपतु्र परदेशी दौऱ्यावरून परतणार होता. सवग 
लोक राजवाड्याच्या आवारात तयाची वार् पाहात उभे होते. 
राणी आखण इतर स्त्रियाुंनी तयाुंच ेनवे पोशाि पररधान केले. 
त ेउन्हाळ्याच ेहदवस होत ेआखण तयाुंच ेपोशािही जड होते. 
इतकयात, दरूवरून घोड्याुंच्या र्ापाुंचा आवाज ऐकू येऊ 
लार्ला.  

  अधीर होऊन राणी राजवाड्याच्या दाराकड ेधावली.  
  “माझा लाडका मलुर्ा आला वार्तुं,” ती आनुंदान ेओरडली.    
  पण तयाचवेळी नतच्या नव्या पोशािाची शशलाई र्ारू् 
लार्ली.  

  जमलेल्या स्त्रिया फर्दीफर्दी हस ूलार्ल्या. हळूहळू शशलाई 
र्ारू्न राणीचा पोशाि र्ळून िाली पडला.  





  आता स्त्रिया मोठमोठ्याने हस ूलार्ल्या. अचानक, तया 
स्त्रियाुंच्या पोशािाुंची शशवणसदु्धा र्ारू् लार्ली. 
  कुणाच्या पोशािावरची रु्लुं, कुणाच्या पोशािावरच्या 
चाुंदण्या, झालर शशवण उसवल्यामळेु ननिळून िाली पडू 
लार्ल्या.  
  सरदाराची पत्नी शशलेदाराच्या पत्नीच्या पोशािाकड ेबघनू 
हस ूलार्ली. पण नतचा पोशािदेिील र्ारू् लार्ला.    
  उमरावाची पत्नी व्यापाऱ्याच्या पत्नीकड ेबघनू हस ूलार्ली. 
व्यापाऱ्याच्या पत्नीने आपल्या हसणाऱ्या मलुीुंना र्र्कारले. 
मर् तया मलुीुंच्या पोशािावरील बर्णुंसदु्धा ननिळून िाली 
पडू लार्ली. काहीच क्षणाुंतच, तया स्त्रियाुंच ेपोशािही िाली 
र्ळून पडले.  
  राणी सुंतापली आखण नतन ेअॅनाला र्ाशी देण्याचा आदेश 
हदला. पण तेवढ्यातच घोड्यावर रवार झालेला राजपतु्र 
राजवाड्याच्या आवारात दािल झाला.    





  र्ोंधळलेल्या अवरथेत, राजपतु्राने अॅना, राणी आखण इतर स्त्रियाुंकड ेपाहहले.  
  “काय पोरिेळ आहे हा? मी दौऱ्यावर रे्ल्यावर तुमच ेपोशािाुंच ेररतीररवाज 
बदलले की काय? तुम्ही ही अुंतवगिुं घालनू का उभ्या आहात इथे? आखण या सुुंदर 
मलुीने तुमचा काय अपराध केलाय?” राजपतु्राने प्रश्ाुंची सरबत्ती केली.  
  “हहनेच आमच ेपोशाि शशवलेयत. पण शशवण उसवनू त ेर्ार्ले आखण िाली 
र्ळून पडले,” राणी म्हणाली.  
  “नतला र्ासावर लर्कवा,” सवग स्त्रिया एकसरुात ओरडल्या.  

  “आई, बस करा हा तमाशा. काय झालुं त ेनीर् साुंर्ा,” राजपतु्र म्हणाला.  
  राणी काही बोलणार एवढ्यातच स्त्रिया पनु्हा ओरडू लार्ल्या, “नतला र्ासावर 
लर्कवा. नतला शशक्षा शमळालीच पाहहजे. नतच्यामळेुच आमच ेपोशाि र्ार्ले.”  
  “पण मी तमु्हाला आधीच साुंचर्तलुं होतुं की पोशाि िूप जड होतील. आखण 
तुमच ेपोशाि शशवनू-शशवनू मी िपू दमले होत,े” अॅना काकुळतीला येऊन म्हणाली.   

  राजपतु्र सारे काही समजून चकुला. सुंतापनू तयाने स्त्रियाुंना िडसावले, “मिूग 
स्त्रियाुंनो, तुम्ही रवत:च ेपोशाि रवत:च शशवायला कधी शशकणार?” 
  मर् तो राणीकड ेवळून म्हणाला, “आई, त ूहहला र्ासावर लर्कवायचा आदेश 
मारे् घेतला नाहीस तर मीच नतची सरु्का करेन आखण नतच्याशी लग्न करेन. 
आम्ही इथनू दरू कुठेतरी जाऊ, कधीही न परतण्यासाठी!” 
  राणी िूप अरवरथ झाली.   
 



  अॅनाला राजपतु्र िपू आवडला.  
  ती शाुंतपणे म्हणाली, “मला र्ाशीवर लर्कव ूनका राणीसरकार. 
मला दरूदेशीही घेऊन जाऊ नका राजपतु्रा. मी तुझ्याशी लग्न 
करायला आनुंदाने तयार आहे. पण आपण इथेच राहहलो तर मी 
साल्झबर्गमधल्या सर्ळ्या स्त्रियाुंना तयाुंच ेरवत:च ेपोशाि शशवायला 
शशकवेन.”  
  राणीला ही कल्पना आवडली. ती अॅनाला म्हणाली, “आम्ही तलुा 
र्ाशी देणार नाही. आम्हाला तुझी िूप र्रज आहे.” 
  मर् राणी स्त्रियाुंना म्हणाली, “साल्झबर्गच्या साऱ्या स्त्रियाुंनी 
ताबडतोब शशवणकाम शशकून घ्यावुं, असा आदेश मी देते. कुणी 
वेळेवर आपला पोशाि शशवला नाही तर तया िीला राजदरबारातील 
सोहळ्यात प्रवेश हदला जाणार नाही.”  

  मर् राजपतु्राने अॅनाच ेबाुंधलेले हात मकु्त केले.  



  स्त्रियाुंनी थोडी कुरकुर केली. पण तयाुंना राणीचा आदेश मोडणे शकय 
नव्हत.े शशवणकाम शशकताना तयाुंच्या बोर्ाुंना अनेकदा सईु र्ोचली, 
इजा झाली. पण तरीही तयाुंना रवत:चा पोशाि शशवणे भार् पडले.  



  सवग स्त्रियाुंनी राजपतु्र आखण अॅना याुंच्या शाही वववाह  
सोहोळ्यात रवत: शशवलेले नवे पोशाि पररधान केले.   

  तयाुंना रवत: शशवलेले पोशाि घालण्याचा आनुंद काही औरच 
वार्ला. आपले पोशाि आपल्यावर सुुंदर हदसत आहेत, याच े
तयाुंना समाधान शमळाले.    



  “एवढी सुुंदर सुुंदर रु्लुं कशी काढलीस?” सरदाराच्या 
पत्नीने शशलेदाराच्या पत्नीला ववचारले.  

  “या पातळ झालर कशा शशवायच्या पोशािावर?” 
शशलेदाराच्या पत्नीने उमरावाच्या पत्नीला ववचारले.  

  “याआधी त ूइतकी सुुंदर हदसली नाहीस कधी!” 
उमरावाची पत्नी व्यापाऱ्याच्या पत्नीला म्हणाली. 
  “आमच ेपोशाि आम्ही रवत:च शशवलेयत,” 
व्यापाऱ्याच्या मलुी म्हणाल्या.  

 
  तयानुंतर अॅना, राजपतु्र आखण साल्झबर्गमधील 
प्रतयेकजण आनुंदात राहू लार्ला.  

समाप्त 


